Zondag, 17 september 2017
Tijd
10:00 uur
10:00 uur
19:00 uur
10:30 uur

Höftekerk
Radewijk
Stephanuskerk
Oostloorn

Collecten

1 Diaconie

e

Voorganger
ds. P.J.H. Noordmans
ds. W. van der Wel
ds. L. van Rikxoort
ds. G. Prins
e

2 Vredesweek

Ouderling
dhr. J. Kremer
mw. A. Peeneman
onbekend

Organist
mw. H. Smit
dhr. T. Broekroelofs
dhr. K. Bakker

Bijzonderheden

e

3 Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst in Radewijk.
orde van diensten
10:00 uur Höftekerk : M.m.v. familie Nijmeijer, uit Bergentheim. Welkom en mededelingen;Beginlied: Lied 286:1,2,3
Stil gebed;Votum en Groet;Zingen: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta ;Gebed;Gedicht (door kinderen
voorgelezen) ;Zingen: Ben je groot of ben je klein ;Met de bloemen uit de kerk maken we een mooi boeket, intussen:
‘Love shine a light’ Zingen: Lied 218 ;De Bijbel gaat open: Lucas 17: 11-19 (Bijbel in Gewone Taal);Kort filmpje bij het
Bijbelverhaal ;Zingen (canon): ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God ;Preek: Kom erbij;Zingen: Lied 150A: 2,3,4
Gebed ;Inzameling van de gaven, iets lekkers, intussen met de familie N: 1. Hoor ons loflied;2. De Heer zegent jou
Slotlied: Lied 423 ;Zegen (3x amen);Na de zegen familie N:1. Heer ik prijs uw grote naam;2. Prachtige God
19:00 uur Stephanuskerk: orgelspel;afkondigingen/welkom;aanvangslied: Psalm 78: 1 en 2;moment voor persoonlijk
gebed;votum en groet;lied: 967: 1, 4 en 5 (Liedboek 2013);geloofsbelijdenis (gesproken);lied: Psalm 72: 7;gebed om
verlichting met de Heilige Geest;schriftlezing: Matteüs 13: 24 - 30 en 36 – 43;lied: Gezang 50: 5, 6 en 7 (Liedboek 1973)
;verkondiging;lied: 755 (Liedboek 2013) ;gebed;inzameling van de gaven;slotlied: 747: 1, 2 en 8 (Liedboek
2013);wegzending en zegen; gezongen 'amen' (3x);orgelspel
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: In CFH verblijven tijdelijk: mw. D. Hurink-van Langen (Reigerstraat) en mw. Valkman-Derks (Spinde 303).
Ik ben weer thuis, maandag hoor ik of er nog bestralingen volgen. Ik heb ervaren dat er heel veel mensen meeleven. Het
is dan wel een grijze gemeente in het centrum, maar het is wel heel warm grijs!. Bedankt. Hartelijke groet Marga Hoving.
agenda:
maandag 18 sept vergadert de wijkkerkenraad CNoord, Schakel 19.30 u.
donderdag 21 sept vergadering Platform van Kerken 19.00 Witte of Lambertus Kerk
donderdag 21 sept vergadering college van diakenen 20.00 u Esch
zondag 24 sept zondag voor vervolgde christenen in Midden Oosten, mmv van Liedboekkoor en leden werkgroep
Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. 10.00u. Stephanuskerk.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Dinsdag 12 september is overleden, op 91-jarige leeftijd, mw. Jennigje Bekman-van Laar. Zij woonde in de
Schoutenhof, daarvoor in de Spinde. Haar begrafenis is maandag 18 september op de Larikshof. De
afscheidsdienst is daar in het uitvaartcentrum om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om te condoleren.
We leven mee met haar kinderen en met alle nabestaanden.
Zieken: Mw. Valkman-Derks (Spinde 303) is tijdelijk in CFHeem. Mw.F.Geertman-Bouwmeester, Stationsstraat 8, is
opgenomen in Clara F.Heem. Mw S.J.L. Hamberg-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 84, is afgelopen week in Isala
geholpen aan haar hartklep. Het lijkt goed.
Dienst vandaag Hoftekerk: Thema: KOM ERBIJ. Neem een bloem of tak/groen mee, wat u /jij leuk vindt. We leggen het
tijdens de dienst bij elkaar en het worden prachtige boeketjes voor mensen in Oostloorn of elders! Vandaag werkt het
gezin Nijmeijer uit Bergentheim muzikaal mee. Ds. Noordmans is de voorganger. Hilda Smit bespeelt het orgel. Kom
erbij, jong en oud! Laat je dit niet ontgaan.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zondag 24 september om 10.00 uur is er weer een Baalderdienst. De voorganger is ds. Wim van der Wel en Bert
Slijkhuis zal de muzikale begeleiding op zich nemen. Het thema van deze dienst is: ‘De wonderen zijn de kerk nog niet
uit….., de mensen ook nog lang niet’. Tijdens deze dienst worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Voor de tieners is
er TOZ en voor de kinderen is er een kinderwerkje. Er is deze keer geen oppasdienst. Na afloop van de dienst is er thee,
koffie en ranja met wat lekkers. Wij nodigen iedereen van harte uit!
UITNODIGING- Op 19 september is het eetcafé voor de eerste keer weer open in de wijkboerderij in Baalder. Organisatie
ligt in de handen van vrijwilligers van het Baalder Noaberschap. Mensen die het krap hebben en/of alleen zijn zijn heel
hartelijk welkom. Mensen die het gewoon gezellig vinden ook. je bent van harte welkom vanaf 17.15 uur. Het duurt tot
ongeveer 18.45 uur. We bieden een lekkere gezonde maaltijd in een gezellige omgeving. Kosten? Een vrije gift. Er staat
een melkbus waar je geld in mág doen. Hoe geef je je op? Van donderdag 14 tot en met maandag 18 september kun je
het volgende telefoonnummer bellen: 0633479569. Je krijgt dan iemand aan de lijn – of de voicemail – van de vrijwilligers
die gaan koken. Vertel hen met hoeveel mensen je graag wilt komen eten. En vertel ook of je evt. dieetwensen hebt.
Avonddienst 24 september: in de avonddienst van 24 september zullen we opnieuw een dienst houden in de sfeer van
Taizé. Mensen die houden van meditatie én van rust en mooie liederen, gebed en stilte: een aanrader!

In de dienst van 24 september in de Kamp nemen we afscheid van Jan Maathuis, Gert Jan Hein, Bert Prins, Gerard
Reins als diaken, Jan Wendt als kerkerentmeester, Henny Hennink als scriba en Bianca van der Kolk als jeugdouderling.
We zijn blij dat Martien Kuilder, Frieda Pasveer en Jopie Martens diaken willen worden, dat Jans en Geesje Schuurman
(hun bevestiging is later) ouderling willen worden en Anja Reins scriba. En misschien…, zijn er nog wel twee mensen
volgende week en hebben we de vacatures dan (bijna op één na!) rond. Blij mee!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de Beekdienst Baalderveld, het is fijn te weten dat zoveel mensen met ons
meeleven. Fam. Jansen
Wijk Radewijk :
Zieken: Dhr. J. Mepschen, Wielenweg 2X is ernstig ziek en opgenomen in het RZZ. (kamer 27). Mw.D.Nijman-ten Bos,
Noord Oosterweg 9, is voor revalidatie in Clara F.Heem
Volgende week zondag, 24 september, zal gedoopt worden Jesse Lucas Tijhuis, zoontje van Raimond Tijhuis en
Mariëlle Schrotenboer, Ze wonen aan de Boterdijk 6 te Radewijk. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. J. Dijkstra.

18 sep
18 sep
19 sep
20 sep
21 sep
21 sep
21 sep
23 sep
24 sep

De Jarigen
Mevr. J. Ellis-Kampman Baalder-Esch 16,7772 JV,Hardenberg
Mevr. A. Waterink-Jurjens,De Achterbrink 4,7771 BX,Hardenberg
Mevr. G. Meijerink-Bults Witte de Withstraat 23,7772 XV,Hardenberg
Mevr. J. Knol-Bosch,J C J van Speykstraat 14/293,7772 ZC,Hardenberg
Mevr. H. Kampherbeek-Mollen,Stobbenhaarweg 8,7791 HE,Radewijk
Mevr. T.A. Compagne-Dorgelo Badhuisplein 34,7772 XC ,Hardenberg
Dhr. J. Reichenbach Horlings,Vechtvoorde 42,7772 VC,Hardenberg
Mevr. M.A. den Outer-de Gier Brinkstraat 16,7771 BE,Hardenberg
Dhr. A.H. Meijer,Hoogenweg 19,7793 HN,Hoogenweg

85 jaar
84 jaar
88 jaar
90 jaar
90 jaar
88 jaar
82 jaar
80 jaar
82 jaar

Mededelingen
Bedankt: Zondag werden we blij verrast met het prachtige bloemstuk uit de kerk naar aanleiding van mijn verjaardag. Heel hartelijk
dank daarvoor. T.Wouda-Boeijenga.
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik afgelopen zondag uit de kerk mocht ontvangen. Mevr. J.H.Bril-Batterink
Op zondag 24 september a.s. is de eerste collecte in de dienst bestemd voor de “kerk in het Midden-Oosten”. Evenals vorig
jaar wordt er op deze zondag aandacht besteed aan de benarde situatie van de kerk en hun leden in het Midden-Oosten door het
uitspreken van een gebed en/of het zingen van een lied. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Versterk de Kerk in het Midden-Oosten.
Namens de ZWO commissie en het College van Diakenen van harte bij u aanbevolen!!
Ouderenmiddag Hardenberg We starten weer met een nieuw programma op dinsdag 26 september om 14.00 uur in De Schakel,
Martin Kedde komt dan vertellen over de Kon. Ned. Reddingsmaatschappij.
VoTo. Het nieuwe seizoen in de kerk begint en daarom krijgt u het VoTo programma in een mooie folder aangeboden. Er is een
gevarieerd aanbod van activiteiten rondom het jaarthema ‘Kerkproeverij. Een open huis.’ De commissie vorming en
toerusting (VoTo) nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen. Iedereen is welkom. U kunt zich tot 1 oktober op
verschillende manieren aanmelden, per mailadres: voto@pknhardenbergheemse.nl of via de bus in de Schakel. Mocht u de folder niet
ontvangen, neem dan contact op met uw wijkouderling of contactpersoon.
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 oktober van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 7 oktober van 10:00 tot 13:00
uur wordt er weer een kleding- en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren
Project. Heeft u thuis nog goede, schone bruikbare (kinder)kleding en boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren op de volgende
adressen: fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak, Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22; fam.
van der Velde, Loorlaan 4; fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6 en fam. Heidotting, Löhnisweg 1. De niet
verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a. het sorteren
van de kleding/boeken in de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken van de kleding en
boeken. Voor meer info : Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl of Gerda van der Wel, tel. 272860
gerdavanderwel2@gmail.com
Diaconaal Jongeren Project 2018. Het DJP project is afgelopen zomer geannuleerd vanwege te weinig deelname van de jongeren
en gebrek aan leiding. Wij hebben besloten als stuurgroep om dit project nu plaats te laten vinden in de zomer van 2018, mits er
voldoende aanmelding van de jongeren/leiding is. Ben jij in de zomer van 2018 tussen de 16 en 24 jaar, meld je dan aan voor deze
werkvakantie. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november. Meer info over het project komt in de komende kerkklank. Opgave kan bij:
Tjalling Alkema, tel: 260418 of tjalling_alkema@hotmail.com of bij Evelien Bakker, evelienbakker68@hotmail.com
Het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH) zoekt vrijwilligers (m/v) die willen toetreden tot de stuurgroep. Momenteel zijn er 2
vacatures, die men graag wil invullen. Hebt u of heb jij enige kennis en ervaring in werkvelden zoals zorg, welzijn of inkomen, dan zou
het DPH graag met u/jou in contact willen komen. Graag aanmelden via:dphsecretariaat@gmail.com
Cadeautjesmarkt gaat ook weer een start maken, nu de herfst-winterperiode is aangebroken.Wij komen elke woensdagmorgen om
9.30 uur bijeen in de Schakel om leuke dingen te maken of gezellig met elkaar te babbelen.Bv. keramieken,kaarten
maken,breien,haken etc.Ben je creatief of wil je gewoon een gezellige morgen,kom dan naar de Schakel op woensdag 27september
starten we.De opbrengst van al onze gemaakte creaties gaat naar een goed doel tijdens de cadeautjesmarkten begin december.Vind
je het vervelend om alleen te komen neem gerust een vriendin of buurvrouw mee.Wil je meer info neem dan kontakt op met:Miny
tel.:264877,Janny tel.:260381,Hilly tel.:270888,Roelie tel.:270870
Doordat er een landelijke inzameling is gehouden voor de situatie op Sint Maarten heeft de ZWO besloten om tot nu toe geen aparte
collecte te houden. Mocht u niet aan de landelijke inzameling mee willen doen maar wel Sint Maarten willen steunen via het kerkelijk
kanaal dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO protestantse Gemeente
Hardenberg-Heemse o.v.v. ramp Sint Maarten.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.KOPIJ voor 'Kerknieuws' per mail
naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur. STENCILWERK kunt u mailen naar drukwerk@pknhardenbergheemse.nl Kopij
voor de “Kerkklank” voor maandag 11 september 2017 per mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl. HET KERKELIJK BUREAU is open: op dinsdag van
11.00 - 12.00 uur, Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl.

